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2020 m. spalio mėn. 21 d., 16:45 val., 

Vilkaviškis 

 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybą sudaro 9 valdybos nariai. Posėdyje 

dalyvauja 6 valdybos nariai: Reda Besasparienė (atstovauja Vilkaviškio rajono ROTARY 

klubą), Vitas Gavėnas (atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybę), Elena Savickienė 

(atstovauja Vilkaviškio LIONS klubą), Danguolė Gudeliauskienė (atstovauja Vilkaviškio 

rajono savivaldybę), Gintautas Girniukaitis (atstovauja Vilkaviškio buriuotojų klubą 

"Škvalas"), Teisutė Čiapienė (atstovauja UAB „Teivida“). Posėdyje taip pat dalyvauja 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva Riklienė, Vilkaviškio miesto vietos 

veiklos grupės administracijos vadovė Jurga Grigaliūnaitė. 

Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

NUTARTA: 

 Išrinkti pirmininkaujančiu – Vitą Gavėną, sekretoriaujančiu – Jurgą Grigaliūnaitę. 

 Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl patikslinto Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektų 

sąrašo Nr. 2 tvirtinimo.  

 

1. SVARSTYTA Dėl patikslinto Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos 

plėtros projektų sąrašo Nr. 2 tvirtinimo.  

Pranešėja Daiva Riklienė, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė, 

informavo, kad pareiškėjas Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas pateikė paraišką „Jauno 

verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ Europos socialinio fondo agentūrai (pagal 

Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos 2.2.3 veiksmą „Priemonių savarankiškai 

veiklai vykdyti suteikimas“). Lyginant su pateiktu projektiniu pasiūlymu paraiškoje padaryti 

pakeitimai: 

    

Prieš pakeitimus Po pakeitimų 

Projekto tikslas – suteikti pagalbą verslo 

pradžiai Vilkaviškio miesto jauno verslo 

subjektams. Uždavinys 1. Teikti pagalbą 

verslo pradžiai. Veiklos: 1.1. asmeninių ir 

verslumo gebėjimų ugdymo kursų vykdymas 

(15 dienų (120 val.) mokymai verslumo 

gebėjimų srityje kuriuose dalyvaus 8 jauno 

verslo subjektų atstovai ir darbuotojai); 1.2. 

inovacijų vadybos kursų vykdymas (12 dienų 

(96 val.) mokymai inovacijų vadybos srityse 

kuriuose dalyvaus 8 jauno verslo subjektų 

atstovai ir darbuotojai); 1.3. konsultacijų 

teikimas (200 val. konsultacijų verslo 

pradžios ir 390 val. verslo plėtros klausimais, 

viso 590 val. konsultacijų 8 jauno verslo 

subjektams); 1.4. verslo forumai (6 forumai, 8 

jauno verslo subjektų atstovams ir 

darbuotojams, 42 verslo bendruomenės 

atstovams); 1.5. gerosios patirties vizitų 

organizavimas (9 gerosios patirties vizitai, 

kuriuose dalyvaus 24 jauno verslo atstovai ir 

Projekto tikslas – suteikti pagalbą verslo 

pradžiai Vilkaviškio miesto jauno verslo 

subjektams. Uždavinys 1. Teikti pagalbą 

verslo pradžiai. Veiklos: 1.1. asmeninių ir 

verslumo gebėjimų ugdymo kursų vykdymas 

(5 dienų (40 val.) mokymai verslumo 

gebėjimų srityje kuriuose dalyvaus 35 jauno 

verslo subjektų atstovų ir darbuotojų (12 

unikalių asmenų); 1.2. inovacijų vadybos 

kursų vykdymas (12 dienų (96 val.) mokymai 

inovacijų vadybos srityse kuriuose dalyvaus 7 

jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai 

(7 unikalūs asmenys); 1.3. konferencijos (2 

konferencijos, 52 jauno verslo subjektų 

atstovai ir darbuotojai (26 unikalūs 

asmenys); 1.4. verslo pradžiai reikalingų 

priemonių suteikimas (suteiktos priemonės 

12 jauno verslo subjektų (smulkaus 

remonto buityje darbų įranga, kepyklėlės 

įranga, aplinkos priežiūros įranga, 

reklamos ir užrašų ant tekstilės gamybos 



darbuotojai); 1.6. savanoriškos veiklos (1 

savanoris po 2 val. 36 mėn. vykdys 

savanorišką veiklą); 1.7. verslo pradžiai 

reikalingų priemonių suteikimas (suteiktos 

priemonės 8 jauno verslo subjektams 

(pastoliai, siuvimo įranga, buhalterinės 

programos, metalo apdirbimo įranga, laisvų 

svorių treniruočių įranga, automobilių valymo 

įranga, CrossFit sporto įranga, medžio 

apdirbimo įrankiai)). 

įranga, medienos apdirbimo įranga, 

statybos darbų įranga, metalo apdirbimo 

įranga, elektros darbų įranga, graviravimo 

lazerių įranga, vartų gamybos įranga, 

metalo gamybos įrengimų remonto įranga, 

tvoros gamybos įranga). 

Stebėsenos rodikliai.  Projekto veiklų dalyvių 

skaičius - 21. Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai arba 

NVO - 1. Veiklų dalyvių, kurių padėtis  darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose - 15 dalyvių (71,4 

proc.). 

Stebėsenos rodikliai.  Projekto veiklų dalyvių 

skaičius - 26. Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai arba 

NVO - 1. Veiklų dalyvių, kurių padėtis  darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose - 15 dalyvių (57,69 

proc.). 

 

Atsižvelgiant į pakeitimus, buvo kreipiamasi į pareiškėją dėl patikslinto projektinio 

pasiūlymo pateikimo. Įvertinus pateiktą patikslintą projektinį pasiūlymą, jis surinko 50 balų 

(minimalus balų skaičius – 45, prieš tai pateiktas projektinis pasiūlymas surinko 60 balų).  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją siūloma patvirtinti patikslintą  

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2 (pridedama).  

NUTARTA: Patvirtinti patikslintą  Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės vietos 

plėtros projektų sąrašą Nr. 2.  

             Balsuota: „už“ – 6, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                   Vitas Gavėnas 

 

Posėdžio sekretorė                         Jurga Grigaliūnaitė 


